
 
Almere, 06-02-2014 

Nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere nummer 1. 

 

 

Geacht lid van onze vereniging,  

 

Hierbij mailen wij u met veel plezier de allereerste nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere. Sinds 

8 januari 2014 heeft HSV Ons Genoegen een nieuw bestuur wat de ambitie heeft om u als lid zo 

goed mogelijk te informeren over en actief te betrekken bij onze grote vereniging. Deze nieuwsbrief 

is daarvoor natuurlijk een uitgelezen medium. De e-mailadressen hiervoor hebben wij verzameld 

middels een oproep op de website én via het “online Ledenbestand” bij Sportvisserij Nederland. 

Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief willen wij u verzoeken dit even via de mail aan te geven, 

uw mailadres wordt dan direct uit de verzendlijst verwijdert. 

 

 

Adviescommissie voor de HSV 

De afgelopen weken heeft het bestuur gebruikt om een goed overzicht te krijgen hoe de HSV er 

momenteel voor staat en het ziet er naar uit dat we nu in wat rustiger ‘vaarwater’ zijn gekomen. 

Sinds 23 januari is een adviescommissie binnen de HSV actief die de incomplete overdracht van het 

oude bestuur en andere lopende problemen onderzoekt om vervolgens het bestuur hierin te 

adviseren. Hierdoor kunnen wij ons weer voor 100%  richten op de vereniging. Inmiddels zijn de 

eerste zaken afgehandeld en we hopen alle problemen vóór de eerstvolgende Algemene Leden 

Vergadering opgelost te hebben. De adviescommissie zal tijdens deze ALV verslag doen van haar 

werkzaamheden en bevindingen. 

 

 

Schoonmaakdag 

Op 22 februari organiseert onze Karpercommissie haar 

jaarlijkse schoonmaakdag rondom Almere. Een paar uurtjes 

met een vuilniszak en papierprikker rondwandelen en 

onderweg voorzien worden van koffie en een broodje worst. 

Na afloop verse snert met een lekker broodje beenham en ondertussen actief zijn voor een goed 

doel. Iedere kilo zwerfafval wordt gesponsord door de vereniging, deze keer is gekozen voor 

ondersteuning voor het vogelasiel in Naarden (http://www.vogelasiel.nl). Ook u bent uiteraard van 

harte welkom om aan deze schoonmaakactie mee te werken, meer info vindt u op de website van 

de HSV en die van de KCA (www.kca-almere.nl). 

 

 

http://www.vogelasiel.nl/
http://www.kca-almere.nl/


Witviscompetitie 

De witviscompetitie is inmiddels alweer begonnen en we gaan met een nieuw bestuur voor de 

witviscommissie (Marco Weber en Ben Hakstege) een frisse start maken. U bent van harte welkom 

om een keer een kijkje te nemen bij één van de wedstrijden of om misschien zelf een keertje mee te 

doen. Meer informatie over data en locatie van deze wedstrijden alsmede een contactadres voor 

meer informatie vindt u op onze website: www.hsvog.nl en dan even klikken op “Witvis Commissie 

Almere”. 

 

 

De website. 

Afgelopen week hebben we gesprekken gehad over de nieuw te bouwen website, de huidige is 

slechts een tijdelijke noodoplossing. Deze gesprekken zijn prima verlopen, de ideeën zijn helder en 

technisch uitvoerbaar. Onze nieuwe webmaster is er inmiddels mee begonnen en we hopen binnen 

enkele weken onze nieuwe website te kunnen presenteren. 

 

 

Jeugdcommissie 

Onze vereniging heeft al een bijzonder actieve karper- en 

vliegviscommissie maar is vastbesloten om samen met een 

tweetal nieuwe vrijwilligers onze jeugdcommissie naar een 

hoger niveau te brengen en te proberen om meer Almeerse 

jeugd met de hengelsport in aanraking te laten komen. Deze nieuwsbrief is daarin een eerste stap, 

neem gerust eens een kijkje op onze website en klik via de button op de ‘Homepage’ door naar 

“Jeugd Commissie Almere”. Ieder jeugdlid is dan ook van harte welkom om mee te doen aan onze 

jeugdcompetitie. Binnenkort komt er meer informatie mbt activiteiten, wedstrijddata en dergelijke. 

 

 

Gezocht: vrijwilligers voor de jeugdcommissie. 

We zijn op zoek naar senior-leden die graag een handje uit de mouwen 

willen steken om de Jeugdcommissie te ondersteunen en om de jeugd te 

leren hoe ze een visje kunnen vangen. Maar natuurlijk vooral ook om ze te 

leren hoe je respectvol met een gevangen vis maar zeker ook met de 

natuur om ons heen omgaat. Bent u enigszins bedreven in het vangen van 

een visje, bent u geduldig en vindt u het leuk uw kennis op de jeugdige vissertjes over te brengen, 

neem dan snel contact met ons op. De planning is 6 wedstrijdjes op de zondagochtend en er zijn 

ideeën over nog een paar andere evenementen. 

 

 

Facebook 

Wist u dat onze vereniging ook op Facebook actief is? Dit is het 

webadres: https://www.facebook.com/hsvonsgenoegenalmere 

 

 

Uitgelicht 

http://www.hsvog.nl/
https://www.facebook.com/hsvonsgenoegenalmere


Met ingang van de volgende nieuwsbrief wordt er iedere keer 

een commissie van onze HSV in de schijnwerpers gezet. In de 

volgende nieuwsbrief zullen we u uitgebreid kennis laten maken 

met de vliegviscommissie. Altijd al eens een keertje willen proberen een visje te vangen op zo’n 

bijzondere manier? Neem alvast een kijkje op de (eveneens nog tijdelijke) website: 

www.hsvog.nl/vvca 

 

 

Tot slot wensen wij u een fantastisch hengelsportjaar toe met mooie vangsten maar vooral veel 

plezier langs de waterkant. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het bestuur van HSV Ons Genoegen-Almere 

Website: www.hsvog.nl 

E-mail: bestuur@hsvog.nl 

 

http://www.hsvog.nl/vvca
http://www.hsvog.nl/
mailto:bestuur@hsvog.nl

